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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش و«الن�سور» ( ...تتمة �ص)9

ا�ست�شهاد فل�سطيني ( ...تتمة �ص)9

ه��ذا و شهد األس��ب��وع الماضي
وح��ده 100 ،عملية للمقاومة في
األراض���ي الفلسطينية المحتلة
اس���ت���ه���دف���ت ق������وات االح���ت�ل�ال
ومستوطنيه ،بحسب ما أظهرت
معطيات «إسرائيلية».
ون��ق�لاً ع��ن المركز الفلسطيني
ل�لإع�لام ،فقد رص��د تقرير نشره
موقع «الصوت اليهودي» ،تنفيذ
المقاومة الفلسطينية لـ  100عملية
بينها إط�لاق نار ومحاولة دهس
ومحاولتا طعن ،ب��اإلض��اف��ة إلى
عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة
ورش��ق الحجارة ص��وب مركبات
عسكرية واستيطانية.
وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ،ف��ق��د ت � ّم
تسجيل عملية إط�ل�اق ن��ار قرب
محتلة «تقوع» أدت إلصابة أحد
المحتلين ،ف��ض�لاً ع��ن محاولتي
تنفيذ عمليتي طعن في الخليل،
ودهس قرب القدس المحتلة.
وتشهد األراض��ي الفلسطينية،
منذ األول من تشرين أول الماضي،
انتفاضة فلسطينية ،اندلعت بسبب
إصرار اليهود على مواصلة اقتحام
ساحات المسجد األق��ص��ى ،تحت
حراسة قوات العدو ،حيث ارتقى
خاللها  227شهيدا ً فلسطينياً.
في غضون ذل��ك ،اعتقلت قوات
العدو ،أمس ،أربعة عشر فلسطينيا ً
من مناطق متفرقة من مدن وبلدات
الضفة الغربية ،فيما أقدم محتلون
على إح���راق أش��ج��ار زي��ت��ون في
األراض���ي الفلسطينية غ��رب بيت
لحم.
وقال نادي «األسير الفلسطيني»
ف��ي ب��ي��ان ص��ح��ف��ي ،إنّ «ال��ق��وات

اإلسرائيلية قامت بحملة مداهمات
واع��ت��ق��االت ف��ي الضفة الغربية
ليلة أمس وصباح اليوم ،وضمت
االعتقاالت أطفاالً».
وف�����ي س���ي���اق آخ������ر ،أح����رق
مستوطنون ق��راب��ة  150شجرة
زيتون في أراض��ي قرية حوسان
غرب مدينة بيت لحم في الضفة
الغربية ،حيث أفادت المصادر بأنّ
«المستوطنين يقدمون من وقت إلى
آخر على إحراق األشجار ومضايقة
الفلسطينيين بهدف االستيالء على
هذه األرض».
إل��ى ذل��ك ،ه�دّم��ت ق��وات العدو
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ،م���ن���زل أس��ي��ر
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ن ب���ل���دة ق��ب��اط��ي��ة
بمحافظة جنين بالضفة الغربية،
فيما دارت مواجهات عنيفة بين
الشبان الفلسطينيين وال��ق��وات
عقب هدم المنزل.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر أن «أع����دادا
كبيرة من قوات الجيش اإلسرائيلي
اقتحمت بلدة قباطية برفقة اآلليات
ال��ع��س��ك��ري��ة وال���ج���راف���ات ،حيث
قامت ب��زرع المتفجرات في منزل
األسير بالل أبو زيد كميل ونسفته
بالكامل».
وفي سياق متصل ،أعلن مكتب
منسق ال��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة في
األراض���ي الفلسطينية «أوت��ش��ا»
أن ق����وات االح���ت�ل�ال ه��دم��ت في
12و 13من تموز الجاري  23منزال ً
تعود للفلسطينيين في المناطق
المصنفة «ج» وفي منطقة القدس..
فيما تواصل قوات االحتالل حصار
م��دي��ن��ة الخليل المحتلة لليوم
السابع عشر على التوالي ،حيث

اعتقلت خالل الساعات الماضية
 10فلسطينيين بينهم فتاة.
وق���ب���ل أي�����ام وص���ل���ت ق���وات
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» إل��ى وس��ط مخيم
قلنديا لالجئين ،وتوجهت إلى
منزل الشهيدين عيسى عساف
وع���ن���ان أب���و ح��ب��س��ة ،وش��رع��ت
بهدمهما ..وتحول المنزالن إلى
أثر بعد عين وبات أصحاب المكان
دون مأوى.
كما أكد منسق الشؤون اإلنسانية
لألمم المتحدة ،في تقرير له بأنّ
حكومة العدو هدمت منذ حزيران
الماضي  43منزال ً فلسطينياً ،من
بينها  23منزال ً هدمت في 12و13
من الشهر الجاري.
من جهته ،أ ّك��د منسق الحملة
ال��ش��ع��ب��ي��ة ل��م��ق��اوم��ة ال���ج���دار
واالس��ت��ي��ط��ان ج��م��ال ج��م��ع��ة ،أنّ
«تزايد عمليات الهدم في الفترة
األخ���ي���رة ،ه��و ل��ي��س ف��ق��ط بسبب
وج��ود حكومة فاشية عنصرية
ف��ي االح��ت�لال تسرع ف��ي عمليات
الهدم ..بل إنما أيضا ً هناك تسريع
في المخطط نفسه أي مخطط إنهاء
مايسمى خ��ط��ة ال��ف��ص��ل أح��ادي��ة
الجانب في الضفة الغربية».
بدوره ،قال منسق الهيئة العليا
لمتابعة ش���ؤون األس����رى أمين
شومان «إنّ «إسرائيل» بسياساتها
هذه سواء بحصار مدينة الخليل
أو اس��ت��م��رار ح��م��ل��ة االع��ت��ق��االت
والقتل وم��ص��ادرة األراض���ي ،إنما
تستغل الظروف العربية المحيطة
بالواقع الفلسطيني وتشن حملة
ص��ام��ت��ة ع��ل��ى ك��ل أب��ن��اء الشعب
الفلسطيني».

مقتل «دينمو داع�ش» ( ...تتمة �ص)9

إلى ذل��ك ،أسقطت الطائرات الروسية ،أم��س ،عدد من المظالت المحملة
بالمواد الغذائية والدوائية على أحياء مدينة دير الزور المحاصرة والتي تعاني
من نقص شديد في المواد المعيشية ،واألدوي��ة الطبية نتيجة حصار تنظيم
«داعش» المطبق على السكان.
وأنزلت الطائرات مظالت تحمل صناديق خشبية كبيرة وتحتوي بداخلها
على مواد تموينية من سكر وحبوب وطحين ،إضافة لمواد طبية وأدوية سقطت
في أحياء غرب وجنوب غرب المدينة.

الحكومة ال�سورية ( ...تتمة �ص)9
كما اقترح المشاركون ضرورة تشجيع الزراعة المنزلية ،وإمكانية إقامة
معمل لصناعة دبس التفاح في السويداء وتفعيل دور الفالحين بوضع خطة
للمحافظة على المنتجات الزراعية المحلية ،ومعالجة المشكالت التي تواجه
الثروة الحيوانية وآليات تطوير إنتاج هذه الثروة.
هذا و قدمت مقترحات تخص البحث العلمي الزراعي ،كعامل رئيسي في
تحقيق النهضة الزراعية وحلول تحسين تسويق الحمضيات ومحاصيل القمح
والشعير ،وإقامة معامل للعصائر وتصنيع الفلين والعبوات البالستيكية،
وتسهيل إجراءات تراخيص الفالحين ،ومحاولة تحويل خطوط الري المكشوفة
إلى مطمورة وتعميم أساليب الري الحديثة لتوفير الماء والجهد والتوجه نحو
الطاقة البديلة(الرياح والشمس) وتوظيفها في خدمة القطاع الزراعي.
وفي السياق ،دعّ ��ا رؤس��اء االتحادات الفالحية في المحافظات وأعضاء
المكاتب التنفيذية إلى التركيز على زراعة القمح في الخطة الزراعية ،وتأمين
مستلزمات اإلنتاج في الوقت المحدد والسيما األعالف من خالل دعم المؤسسة
العامة لألعالف ،وتحسين هيكليتها وإمكانية إنشاء مركز وطني للتسويق
الزراعي لمتابعة األس��واق وحاجتها من اإلنتاج والمتوفر منه ،ودعم المرأة
الريفية والسيما من فقدت معيلها من زوج��ات الشهداء والجرحى بتوفير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهن ،وحماية ورعاية المربين الصغار الذين
يمثلون  70بالمئة من قطاع الدواجن وإمكانية إنشاء أسواق شعبية لعرض
المنتجات المحلية ووضع تسعيرات مجزية لمحاصيل الفالحين ،ودعم زراعة
التبغ .وقدم االتحاد العام للفالحين رؤيته للتعاون والتنسيق مع الحكومة
واالت��ح��ادات المعنية وهيئات المجتمع األهلين لتحسين اإلنتاج وزيادته
وتوفير متطلبات السوق والمنشآت الصناعية ضمن الموارد المتوفرة .إضافة
إلى إيجاد آليات محددة لمواجهة الخسائر الناتجة عن تخريب وحرق وسرقة
المساحات المزروعة والمحاصيل المنتجة ومستودعات التخزين ،جراء
أعتداءات المجموعات اإلرهابية.

تخ ّوف من انت�شار ظاهرة القزامة عند الأطفال في �سوريا

جدول �أعمال ( ...تتمة �ص)9
كما من المنتظر أن تشهد اجتماعات القمة تناول تطورات
القضية الفلسطينية باعتبارها «القضية المركزية األولى
لألمة العربية» ،وما يرتبط بذلك من تفعيل لمبادرة السالم
العربية ،وتكثيف التحرك الدبلوماسي العربي على المستوى
الدولي ومتابعة تطورات ملفات القدس واالستيطان والجدار
واالنتفاضة ووضعية الالجئين واألس���رى والمعتقلين،
وعمل وكالة األون��روا وتعزيز عمليات التنمية في األراضي
الفلسطينية ،ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب
الفلسطيني ،إضافة إلى تناول التطورات الخاصة باالحتالل
«اإلسرائيلي» للجوالن العربي السوري المحتل ومواقع فى
جنوب لبنان.
وأشار إلى أنّ األحداث الهامة والدقيقة التي تمر بها عدة
دول عربية خالل المرحلة الحالية ستحظى باهتمام خاص
من جانب القمة ،حيث سيتم تناول تطورات األزمة المتفاقمة
في سورية ،والوضع في كل من ليبيا واليمن ،إضافة إلى
تناول المبادرات المقدمة من دولة السودان بشأن دعم عملية
السالم والتنمية في دارفور ومبادرة الرئيس السوداني بشأن
تحقيق األمن الغذائي العربي ،وكذا مبادرة دعم الصومال.

ون � ّوه األمين العام إلى أنّ أعمال القمة لن يغيب عنها
تناول أبعاد تدخالت بعض األط��راف اإلقليمية في الشأن
العربي وانعكاسات مثل هذه التدخالت على أمن واستقرار
بعض ال��دول العربية ،حيث ستتناول القمة انعكاسات
«التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»،
وقضية «احتالل إيران للجزر العربية الثالث التابعة لدولة
اإلم��ارات» ،باإلضافة إلى تناول انتهاكات القوات التركية
للسيادة العراقية.
كما تناقش اجتماعات القمة تقريرا ً هاما ً حول صيانة األمن
القومي العربي ومكافحة اإلرهاب في إطار متابعة التطورات
ذات الصلة بالتهديدات التي تمثلها التنظيمات اإلرهابية
على األمن القومي العربي ،وفي ضوء ما صدر عن اجتماع
المجلس ال��وزاري للجامعة في أيلول  2014بشأن دعوة
الدول األعضاء في الجامعة العربية ،لتقديم مقترحات حول
وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة اإلرهاب ومواجهته
من خالل عمل عربي جماعي ،يخاطب جميع المستويات
السياسية واألمنية والدفاعية واأليديولوجية والقضائية
واإلعالمية.

�إ�صابات عدة من قوات ( ...تتمة �ص)9

أبدت وزارة الصحة في سورية تخوفا ً من موضوع الوصول إلى مرحلة القزامة بسبب سوء
التغذية عند األطفال التي ظهرت ،وانتشرت في المناطق الساخنة التي يسيطر عليها اإلرهابيون.
ّ
وكشف الدكتور فادي قسيس مدير الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة السورية ،عن
قيام دائرة التغذية برصد  600ألف طفل ،وسيتم الوصول إلى مليون طفل العام القادم وإال
ستصل سورية إلى مرحلة القزم.
وأكد قسيس أنّ الوزارة ستنشر خالل الفترة القادمة دراسة عن سوء التغذية ،تتضمن عدد
األطفال الذين أصيبوا بسوء التغذية،علما ً بأنّ العالج زبدة الفستق العالجية وأخرى وقائية وهما
متوفران.
في غضون ذلك ،بحث وزير الصحة السوري نزار اليازجي ،أمس ،مع سفير جمهورية الصين
الشعبية بدمشق وانغ كه جيان سبل تفعيل عالقات التعاون المشتركة بين البلدين في المجال
الصحي بما يلبي احتياجات المؤسسات الصحية .ولفت الوزير إلى أنّ «القطاع الصحي يعمل
ضمن ظروف استثنائية نتيجة الحرب التي تواجهها سورية» منوها ً بمواقف الصين اتجاه
الشعب السوري ومساندتها له.
بدوره أعرب السفير الصيني عن اهتمام حكومة بالده بتعزيز العالقات مع سورية في مختلف
المجاالت مؤكدا ً «أنّ الصين تقف إلى جانب الشعب السوري وتعمل على التخفيف من معاناته
جراء اإلرهاب الذي يتعرض له».
وفي سياق آخر بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية ،لإلعالميين حول طرق أعداد الرسائل اإلعالمية في المجال الصحي وتستمر على
مدى يومين.
و بين المسؤول اإلعالمي في منظمة الصحة العالمية شيما أونيكيوي ،أهمية التركيز على
صياغة الخبر اإلعالمي إلحداث االستجابة المطلوبة من قبل المتلقي.

متفرقة من المدينة وتحديدا ً في منطقتي الجحملية وثعبات
عند المحور الشرقي للمدينة ام��ت��دادا ً إلى منطقة َكالبة
وشارع األربعين شماالً ،وذلك بالتزامن مع مقتل عدد من
قوات هادي بينهم القيادي الميداني في جبهة ح ْيفان عدنان
فاضل خالل تصدي الجيش واللجان لعملية تقدمهم باتجاه
منطقة ضبي في مديرية ح ْيفان جنوبي شرق المحافظة.
في غضون ذلك ،ش ّنت مقاتالت سعودية سلسلة غارات
جويّة على منطقة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب
االستراتيجي جنوبي غرب المحافظة جنوب اليمن.
وفي محافظة الجوف أف��اد مصدر عسكري عن مقتل
وجرح العديد من قوات هادي بقصف صاروخي للجيش
واللجان ،استهدف تجمعاتهم في منطقة مزوية في مديرية
المتون شمالي محافظة الجوف شرق البالد.

(أميركا الماسونية  -السعودية الوهابية  -إسرائيل الصهيونية)
ه��ؤالء هم أع��داء البشرية كك ّل ،وه��م َم��ن يقدّمون أبناء مناطق
يحكمونها للمهلكة ألجل أهدافهم الشيطانية ،فأسرة آل سعود
يقدّمون أبناء نجد والحجاز ضحايا من خالل صناعتهم كإرهابيين
وبفكر شيطاني وهابي مصبوغ بصبغة التديّن .وبقية قيادات الدول
التي تدور في فلك الصهيونية العالمية تقدّم جزءا ً من أبناء تلك الدول
كضحايا تفجير وعمليات إرهابية ،كما حصل مثالً في قتلى برجي
نيويورك ،واآلن ما حصل في باريس ،كما ال ننسى حضور فرنسا في
مآسي سورية واليمن كونها شريكا ً رئيسيا ً في الدماء التي تسيل في
اليمن وسورية والتي هي أغزر من تلك التي سالت في باريس.
سيخرج الجميع وأصابع االتهام جاهزة ومؤشرة إلى متهم
غير محدّد بذاته ،بل كم ّتهم فضفاض غير ثابت ويمكن من خالله

وفي محافظة مأرب المجاورة ش ّنت طائرات العدوان
السعودي غارتين جويتين على منطقة هيالن في مديرية
صرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق.
وإلى األط��راف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء،
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العديد من
قوات هادي خالل تصدي الجيش اليمني واللجان لمحاولة
تقدمهم باتجاه سلسلة جبال يام االستراتيجية ،المطلة
على مفرق الجوف شمالي فرضة ِنهْم.
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل��ك استهدفت م��ق��ات�لات ال��ع��دوان
الحرشفة غربي مديرية ِنهْم والتي تبعد
السعودي منطقة ُ
عن العاصمة 55كيلو متراً ،في وقت أغ��ارت الطائرات
المعادية على مديريتي حرض وميدي الحدوديتين في
مدينة حرض بمحافظة حجة عند الحدود السعودية.

الجي�ش الجزائري يُعلن قتل � 99إرهابي ًا
واعتقال  50خالل ال�ستة �أ�شهر الما�ضية

�سيتكرر ما ح�صل ( ...تتمة �ص)9
ّ
الجزء األول :استفادة على مستوى الصراع الديني من خالل
تشويه صورة اإلسالم الحنيف السمح بربط ك ّل األحداث واألفعال
باإلسالم والمسلمين ،وذلك عبر وكيلها في «الجزيرة» «العربية»
والمسيطرة على أه ّم مقدسات اإلسالم مكة والمدينة وهو (نظام
آل سعود والفكر الوهابي).
والجزء الثاني :جزئية السيطرة على منابع الثروات في العالم
والك ّل يعلم مَن التهم ثروات العراق ومَن التهم ثروات الصومال
وأفغانستان من قبل ...ومَن التهم ثروات سورية وساعد على
تهريبها من شمالها إلى تركيا وبيعها بأق ّل من سعرها الطبيعي
 ...80%ومَن منع اليمن لعقود من الزمن من استغالل ثرواته
واستغالل المنطقة الجغرافية االستراتيجية األه ّم في العالم فيها
وشنّ عليه عدوانا ً وما زال دون هوادة أو استكانة!

وأش��ار إلى أنّ «قتل الحيالي ضربة موجعة لداعش»،
الفتا ً إلى أنّ «القتيل متورط بجرائم ال حصر لها راح ضحيتها
المئات من األبرياء خالل السنوات العشر الماضية».
في غضون ذلك ،تمكنت القوات العراقية من تحرير منطقة
الدوالب بمحافظة األنبار غربي العراق ،من قبضة «داعش»،
ورفعت العلم الوطني على المباني الحكومية هناك.
وأف��اد بيان صادر عن قيادة عمليات القوات المشتركة،
أمس ،بأنّ «قطعات الفرقة السابعة ولواء مغاوير الجزيرة
وف��وج  16من شرطة األنبار والحشد العشائري ،حررت
منطقة ال��دوالب والقرى المحيطة بها بالكامل من عناصر
«داعش» اإلرهابي ،ورفعت العلم العراقي فوقها وأمنت بذلك
الضفة الجنوبية لنهر الفرات من حديثة إلى الرمادي بعد أن
كبدت العدو خسائر كبيرة».
وكانت القوات العراقية قد بدأت عملية واسعة النطاق
لتحرير محافظة األنبار غربي العراق ،من قبضة «داعش»
منذ صيف العام الماضي .وفي كانون األول تم تحرير المركز
اإلداري للمحافظة مدينة الرمادي.
وشملت الخسائر ،بحسب البيان ،قتل  73إرهابياً ،وتدمير

 3اليات مفخخة ،وتفكيك  543عبوة ناسفة ،وتفجير براميل
سعة  200لتر تحتوي على مادة السيفور.
وفي السياق ،أعلن مستشار محافظ األنبار األمني عزيز
خلف الطرموز ،أمس ،عن سقوط شهداء وجرحى في تفجير
إرهابي انتحاري في الرطبة أعقبه هجوم لتنظيم «داعش»
من أربعة محاور.
فجر
وق��ال الطرموز إنّ «انتحاريا ً يقود عجلة مفخخة ّ
نفسه داخل مدينة الرطبة التي تبعد  310كم غرب الرمادي،
ما أسفر عن مقتل ثالثة شرطيين واصابة خمسة مدنيين
بجروح» أعقبه قيام التنظيم بمهاجمة المدينة من أربعة
محاور بواسطة انتحاريين وسيارات مفخخة.
يُذكر أنّ القوات األمنية والعشائر العراقية ،سيطرت
على مدينة الرطبة بعد تحريرها من «داعش» قبل أكثر من
شهرين.
إلى ذلك أشار قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي إلى
تكبيد «داعش» اإلرهابي خسائر مادية وبشرية كبيرة ،تتمثل
بتفجير اليتين مفخختين وقتل انتحاريين يرتديان أحزمة
ناسفة مع عدد من عناصر التنظيم.

أن يقوموا ب��أيّ عمل يهدفون إليه من بداية تخطيطهم ،وهذا
الم ّتهم هو (اإلس�لام كدين والمسلمين كمتدينين) ،مما يعني
أنّ القيادة الفرنسية شريكة هؤالء وتدور في فلكهم وال نية لها
لحماية شعبها على اإلطالق ،ومستعدّة أن تقدّم آخرين وآخرين
في سبيل مواصلة سعيهم نحو أهدافهم ،ومتى ما وجدنا هناك
تحديدا ً حقيقيا ً وواضحا ً وبيّنا ً للجناة وأعداء البشرية بقولهم
إنّ السياسة األميركية والفكر الوهابي السعودي واألطماع
الصهيونية ومن خلف هذه جميعا ً هم اإلرهابيون فسنكون قد
وضعنا أولى خطواتنا بل وأه ّمها على طريق القضاء تماما ً على
اإلرهاب والحفاظ على حياة البشر أجمعين.

د .يوسف الحاضري

أف��ادت حصيلة رسمية للجيش الجزائري عن مقتل
 99إرهابيا ً في الجزائر ،خالل النصف األول من السنة
الجارية  .2016ونشرت مجلة «الجيش» الناطقة باسم
الجيش الجزائري ،حصيلة رسمية أفادت بأنّ «وحدات
الجيش قضت على  99مسلحا ً وأوقفت  50آخرين خالل
الفترة بين كانون الثاني إلى حزيران الماضيين.
وذك��رت المجلة أ ّنه خالل شهر حزيران الماضي «ت ّم
تحييد  36إرهابياً ،بينهم  26إرهابيا ً ت ّم القضاء عليهم فيما
ت ّم توقيف  10آخرين ،و اعتقال  77عنصرا ً كانوا ينشطون
في شبكات إسناد وتموين المجموعات اإلرهابية».
كما استرجع الجيش الجزائري خالل نفس الفترة كمية
من األسلحة والذخيرة ،بينها  88بندقية رشاشات آلية و
 45قذيفة صاروخية و 47قنبلة تقليدية الصنع ،و17

صاعقا ً وثالثة أحزمة متفجرة و 25كيلوغرام من المواد
المتفجرة.
هذا ويشار إلى أنّ مجموعات إرهابية تتبع «تنظيم
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي» تنشط في منطقة
شمال مالي وتتسلل بين الفترة واألخ��رى إلى الجزائر
لتنفيذ عمليات.
وبإزاء ذلك عززت قوات الجيش الجزائري منذ عام ،من
تواجدها في مناطق الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر،
إضافة إلى المنطقة القريبة من ليبيا للحيلولة دون تسلل
اإلرهابيين وإلحباط عمليات تهريب األسلحة .وتمكنت
عناصر الجيش الجزائري خالل ع��ام  ،2015من قتل
واعتقال  157إرهابيا ً بينهم عشرة قياديين ،بحسب بيان
وزارة الدفاع الوطني.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1من شهداء الحزب السوري القومي اإلجتماعي
2 .2مصيف لبناني ،عسل
3 .3مدينة يمنية ،من األطراف ،منزل
4 .4دولة آسيوية ،جامعة أميركية شهيرة
5 .5حرف أبجدي مخفف ،مدينة تركية في األناضول ،وعاء
كبير
6 .6خالف نشيط ،دولة أميركية
7 .7أحد الوالدين ،والية أميركية
8 .8حرف نصب ،نزيل بالمجرفة ،رجاء
9 .9أخذ الثأر ،عنب أسود
1010ماركة سيارات ،نهر في سيبيريا ،من الحبوب
1111حرف أبجدي مخفف ،أقضي الليل من غير نوم ،حادا
عن
1212وطن ،إله الحرب عند الرومان

1 .1والية أميركية ،أب ّرر
2 .2هدّد ،دولة أوروبية
3 .3قائد السفينة ،برز
4 .4رأس الهرم في جهاز النيابة العامة ،حرب
5 .5متشابهان ،كتلة في جبال األلب بين سويسرا وإيطاليا،
حاجز
6 .6رفاق السن ،نزيّنه
7 .7خالف الصغير ،يصلح البناء
8 .8قنوط ،يندمون
9 .9طليق ،يطيل النظر إلى ،يطلب فعل األمر
1010من األمراض ،أنثى الحمار ،ركيزة
1111مدينة سعودية ،حرف عطف
1212ضياء ،ضمير متصل ،دولة عربية

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،789346251 ،413529876
،291875643 ،562718439
،378264915 ،645931782
،827193564 ،934657128
156482397

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ابن خلدون ،امم  ) 2ليما،
لجأتم  ) 3ب��ر ،نبعد ،ري���ال ) 4
حوران ،اامره  ) 5رتب ،يأنبا ،ين
 ) 6أمنح ،سندنا  ) 7لينا ،لهو،

بهت  ) 8أس ،ليماسول  ) 9سوريا،
دنس  ) 10ورد ،قاتلت ،ان ) 11
دايتون ،يهدرا  ) 12بتاتر ،ايم.
عموديا:
 ) 1البحر االس��ود  ) 2بيروت،
يسوران  ) 3ن��م ،رب��ان ،ردي ) 4

خانا ،مالي ،تب  ) 5بنين ،ياقوت
 ) 6دل��ع ،احلم ،انا  ) 7وج��دان،
هابت  ) 8ن��ا ،اب��س��وس ،لير ) 9
ت��رم��ان ،ودت��ه  ) 10ام��ي��ر ،دبلن،
دا  ) 11اهينه ،س��اري  ) 12مال،
ناتي ،نام.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي زاك وودز
من اخرا بول فيغ .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

Now you see me 2
فيلم تشويق بطولة جيسي
إي�س�ي�ن�ب�ي��رغ م��ن اخ� ��راج جون
م ت� �ش ��و .م� ��دة ال� �ع���رض 129
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
س�ت��ان�ت��ون وان �غ��وس ماكالين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  103دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).
The Legend of Tarzan
فيلم تشويق بطولة اليكسندر
سكارسغارد من اخ��راج ديفيد
ي ��ات� �ي ��س .م� ��دة ال� �ع���رض 110
دقائق ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

بالحالل
فيلم دراما بطولة دارين حمزة
من اخراج اسعد فوالدكار .مدة
ال �ع��رض  94دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس،
سينمال).

